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2  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 1   
 
 Godkännande av föredragningslistan 
 
                          Valnämnden beslutar 
  

att godkänna föredragningslistan. 
 ____________ 
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3  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 2 
 

Val av justerare 
 
Valnämnden beslutar  
 
att till justerare utse Lars-Ivan Tuolja (SV), samt 

 
att justering av protokollet ska ske digitalt senast fredagen den 25 februari 
2022. 

  ____________  
 
Överläggningar i valnämnden 
 
Valnämnden beslutar utse Lars-Ivan Tuolja (SV) till justerare.  
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4  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 3  Dnr 2021:1192 
 
Vallokaler 
 
Valnämnden beslutar 
 
att då Östra skolan inte kan användas fastställa följande vallokal för 
allmänna valet år 2022, detta då vallokalen är den bäst lämpade ur 
tillgänglighetssynpunkt då den finns centralt i Jokkmokk, det är enkelt att 
sig in och ut i vallokalen för väljare med funktionsnedsättning, ur 
pandemisynpunkt så behöver inte väljarna mötas i trånga utrymmen som 
dörrar och korridorer utan kan gå in via en ingång och ut via en annan, 
samt att kommunen själv äger fastigheten: 
 
Jokkmokks Västra: Folkets Hus 
Jokkmokks Östra: Folkets Hus 

 ____________ 
 
Ärendet 

  
Lokaler för val ska kunna uppfattas av väljarna som värdemässigt neutrala 
och därför bör inte lokaler som har anknytning till politiska och religiösa 
organisationer användas 
 
Under allmänna valet 2018 så använde Jokkmokks östra och västra 
valdistrikt Östra skolan som vallokal. I Vuollerim användes Biblioteket och i 
Porjus Laponiaporten. 
 
Vallokalerna ska som regel vara öppna mellan kl. 08.00-20.00. Kommunen 
får begränsa öppettiderna om möjligheterna för röstning ändå är goda. 
Samråd måste dock hållas med länsstyrelsen och vallagen ställer krav att 
som minsta öppettider är 09.00-13.00 samt 17.00-20.00. 
 
Valnämnden har att bestämma vilka vallokaler som ska användas på 
valdagen och om samråd ska hållas med länsstyrelsen om valnämnden 
vill begränsa öppettiderna. Vid allmänna valet 2018 så begränsades 
öppettiderna i Porjus till klockan 09.00-13.00 samt 17.00-20.00. 
Förslagsvis så kan öppettiderna begränsas i Porjus till klockan 09.00-
13.00 samt 17.00-20.00. 
 
Det som var nytt i och med valet till Europaparlamentet 2019 är att 
Vallagen ändrats så att valsedlarna numera ska skyddas från insyn när 
väljarna tar dem. Det ställer helt andra krav på utformningen av  
vallokalerna än tidigare. Vid valet till Europaparlamentet var det inget 
större problem då det dels är färre som röstar och dels är mycket färre 
valsedlar än vid allmänna valet. Av de vallokaler som används i 
Jokkmokks kommun så kan det främst ställa till problem för vallokalen  
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5  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 3- fortsättning 
 
biblioteket i Vuollerim som är ganska trång. Där finns det dock ett bra 
alternativ i form av Folkets Hus. 
 
Det stora frågetecknet när det gäller vallokaler inför allmänna valet 2022 är 
dock Östra skolan som är vallokal för valdistrikten Jokkmokks Östra och 
Jokkmokks Västra. Östra skolan ska under 2022 genomgå en omfattande 
ombyggnation och det är osäkert om det går att hålla ett val där i 
september. För säkerhetsskull så måsta andra alternativ övervägas och 
troligen användas. De lokaler som i sådana fall skulle kunna vara 
alternativ är Bokenskolan och Folkets Hus, eventuell Västra skolan också 
men även den ska också byggas om under 2022. 
 
Valnämnden beslutade 2021-12-20, § 4. 
 
Att fastställa följande vallokaler för allmänna valet år 2022: 
 
Porjus: Laponiaporten 
 
att valnämnden utreder om det går att ha biblioteket i Vuollerim som 
vallokal med de nya kraven på att skydda valsedlarna från insyn, 
 
att valnämnden utreder alternativ till vallokal i Jokkmokk i stället för Östra 
skolan, 
 
att vallokalerna i Jokkmokk och Vuollerim ska vara öppna klockan 08.00-
20.00, samt 
 
att hålla samråd med länsstyrelsen för att vallokalen i Porjus ska vara 
öppen klockan 09.00-13.00 samt 17.00–20.00. 
 
Valhandläggare Marcus Sjaggo har berett ärendet. 
 
Valhandläggarna kommer att besöka biblioteket i Vuollerim fredagen 25 
februari så beslut om den får fattas på nästa möte. 
 
I Jokkmokks har Bokenskolan, Folkets Hus, Östras Sporthall och Västra 
skolan undersöks närmare som alternativ till den vanliga vallokalen i Östra 
skolan. 
 
I Bokenskolan så skulle man kunna få ett flöde på väljare, dvs att de går in 
genom en dörr och ut genom en annan dörr. Däremot är lokalen för liten 
för att kunna rymma Jokkmokks bägge valdistrikt. Personalutrymmen finns 
i lärarrummet i nära anslutning till där vallokalen skulle vara. 
 
I Östras sporthall skulle det vara svårare att få ett flöde på väljare då man i 
sådana fall måste använda trappor och hissen och då skulle folk kunna stå 
på läktaren och se ner på de röstande med risk att valhemligheten  
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6  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 3- fortsättning 
 
avslöjas. Däremot så skulle nog bägge valdistrikten rymmas där. 
Personalutrymmen finns i samma byggnad vid Östra Hörnet en bit bort. 

 
I Västra skolan så skulle man för att få ett flöde på väljare vara tvungen att 
gå ut genom omklädningsrummen och komma ut på baksidan av skolan. 
Däremot så skulle nog matsalen och sporthallen rymma bägge 
valdistrikten. Personalutrymmen finns i samma byggnad. 
 
I Folkets Hus så skulle man kunna få ett flöde på väljare på samma plan 
och bägge valdistrikten skulle rymmas där med exempelvis valsedlar i B -
salen och röstbås och röstmottagning i A-salen. Det finns även 
personalutrymmen nära där vallokalen skulle vara. Enda nackdelen med 
den lokalen är väl att det kan bli en diskussion kring värdeneutraliteten 
men det är kommunen själv som äger den och inte en folketshusförening. 
 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från valhandläggare Marcus Sjaggo daterad 2022-02-17. 
Valnämndens beslut 2021-12-20, § 4. 
Tjänsteskrivelse från valhandläggare Marcus Sjaggo daterad 2021-12-08. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Valhandläggare Marcus Sjaggo 
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7  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 4 Dnr 2018:140 
      
Risk- och sårbarhetsanalys 
 
Valnämnden beslutar 

 
att uppdatera rutiner och regler för filmning och publik vid röstmottagning 
och rösträkning enligt förslaget, samt  
 
att efter genomgång av risk- och sårbarhetsanalysen och rutiner för 
utrymning och byte av val- och röstningslokal lägga ärendet i övrigt till 
handlingarna. 

 ____________ 
 
Ärendet 

 
Valnämnden beslutade 2018-08-13, att anta en risk- och sårbarhetsanalys 
för valarbetet. 
 
Valnämnden har att se över om den, rutiner och byte av val- och 
röstningslokal och rutiner och regler för filmning och publik vid 
röstmottagning och rösträkning och om dessa måste uppdateras. 
 
Ett förslag till uppdaterade rutiner och regler för filmning och publik vid 
röstmottagning och rösträkning. 

 
Ärendets beredning 
 
Förslag till uppdaterade rutiner och regler för filmning och publik vid 
röstmottagning och rösträkning. 
Rutiner för utrymning och byte av val- och röstningslokal. 
Risk- och sårbarhetsanalys för valnämnden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Valhandläggare Marcus Sjaggo 
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8  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 5 Dnr 2021:1192  
    
Information om och till röstmottagare 

 
Valnämnden beslutar 
 
att i största möjliga mån föreslå de röstmottagare som deltog vid valet till 
Europaparlamentet 2019, 
 
att ordförande i enlighet med gällande delegationsordning utser de 
röstmottagare som genomfört utbildningen, 

 
att kalla till informations- och utbildningsträffar för röstmottagare: 
  
måndagen 29 augusti i Jokkmokk 
tisdagen 30 augusti i Porjus 
onsdagen 31 augusti i Vuollerim. 
 
att representanter för valnämnden deltar vid dessa träffar. 

 ____________ 
 
 Ärendet 
 

Från och med 2018 så är en utbildning obligatorisk för att kunna utses 
som röstmottagare. 
 
Förslagsvis så föreslår valnämnden de röstmottagare som deltog vid valet 
till Europaparlamentet 2019 med undantag för de som flyttat från 
kommunen eller som avsagt sig uppdraget. De som vill vara det även 
2022 får sedan utses av valnämndens ordförande på delegation i enlighet 
med delegationsordningen efter genomgången utbildning.  
 
Numera så hålls utbildningar på plats ute i vallokalerna för att kunna 
anpassa dem till de lokala förhållandena med möblering etc. 
 
Förslag på utbildning för röstmottagare är måndagen 29 augusti i 
Jokkmokk, tisdagen 30 augusti i Porjus och onsdagen 31 augusti i 
Vuollerim. 
 
Behövs någon röstmottagare utses efter utbildningarna så får 
valhandläggaren utbilda dem, likaså så för röstmottagarna bland 
personalen på kommunen som ska arbeta med valet. 
 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från valhandläggare Marcus Sjaggo daterad 2022-02-15. 
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9  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 § 5- fortsättning 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kopia till 
 Röstmottagarna 
 Valhandläggare Marcus Sjaggo 
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10  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 6 Dnr 2021:1192   
 
Ordförande i valdistrikten  
 
Valnämnden beslutar 

  
att utse följande ordförande och vice ordförande: 
 
Jokkmokks Östra: Stefan Lindmark, ordf. och Anna Hövenmark, vice ordf. 
 
Jokkmokks Västra: Ann-Mari Lundberg, ordf. och Lena Åkerlund, vice ordf. 
 
Porjus: Viola Walkeapää, ordf. och Kristina Åstot Utsi, vice ordf. 
 
Vuollerim: Kristina Holmgren, ordf. och Gunilla Almqvist, vice ordf. 

 _____________  
 

 Ärendet 
 

Valnämnden har att utse ordförande och vice ordförande i valdistrikten 
Jokkmokks Östra, Jokkmokks Västra, Vuollerim och Porjus. Att vara 
ordförande är ett stort ansvar och ordförande ansvarar för ordningen, 
arbetsfördelningen och administrationen i vallokalen på valdagen. Vice 
ordförande övertar ordförandes befogenheter och ansvar vid dennes 
frånvaro. 
 
En stor fördel är erfarenhet av tidigare valarbete. 
 
Valhandläggaren har frågat de som var ordförande resp. vice ordförande 
om de är beredda att fortsätta och samtliga har ställt sig positiva, förutom 
vice ordförande i Jokkmokks Västra som har avflyttat, en ny vice 
ordförande föreslås därför. 
 
Valhandläggare Marcus Sjaggo föreslår valnämnden: 
 
Att utse följande ordförande och vice ordförande: 
 
Jokkmokks Östra: Stefan Lindmark, ordf. och Anna Hövenmark, vice ordf. 
 
Jokkmokks Västra: Ann-Mari Lundberg, ordf. och Lena Åkerlund, vice ordf. 
 
Porjus: Viola Walkeapää, ordf. och Kristina Åstot Utsi, vice ordf. 
 
Vuollerim: Kristina Holmgren, ordf. och Gunilla Almqvist, vice ordf. 
 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från valhandläggare Marcus Sjaggo daterad 2022-02-15. 
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11  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 6- fortsättning 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Ordförandena vid valdistrikten 
Valhandläggare Marcus Sjaggo 
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12  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 7 Dnr 2021:1192  
    
Annonsering och information i samband med valet 2022 

 
Valnämnden beslutar 
 
att annonsering av valinformation ska ske i Jokkmokksscenen, Jokkmokks 
Gratistidning och att informationen ska finnas på kommunens hemsida och 
på de sociala medier som kommunen använder. 

 ____________ 
 
 Ärendet 
 

Vid valet till Europaparlamentet 2019 så beslutade valnämnden om att 
annonsering av valinformation skulle ske i Reklamjournalen, Jokkmokks 
Gratistidning och att även informationen skulle finnas på kommunens 
hemsida och de sociala medier som kommunen använder. 
Reklamjournalen har slutats ges ut men en annan annonstidning som 
heter Jokkmokksscenen har tillkommit. 
 
Valhandläggare Marcus Sjaggo föreslår: 
 
Att annonsering av valinformation ska ske i Jokkmokksscenen, Jokkmokks 
Gratistidning och att informationen ska finnas på kommunens hemsida och 
på de sociala medier som kommunen använder. 
 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från valhandläggare Marcus Sjaggo daterad 2022-02-11. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kopia till 
 Valhandläggare Marcus Sjaggo 
 Akten 
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13  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 8 Dnr 2021:1192 
    
Valnämndens information till de politiska partierna, 
inlämning av valsedlar,  valpropaganda vid vallokalerna 
och röstmottagningsställena etc. 

 
Valnämnden beslutar 

 
att valnämnden ska erbjuda transport av namnvalsedlar eller 
partivalsedlar, förutom de partivalsedlar som enligt lag ska läggas ut, till 
vallokalerna/röstmottagningsställen utanför centralorten Jokkmokk 
förutsatt att det tydligt framgår vilka valsedlar som ska transporteras till 
vilket röstmottagningsställe och under förutsättning att partierna anmält 
deltagande i valet. Överlämningen av dessa valsedlar sker enligt särskild 
överenskommelse, 
 
att namnvalsedlar och övriga partivalsedlar till 
förtidsröstningslokalen/lokalerna i centralorten Jokkmokk levereras 
kontinuerligt till dessa när de har öppet eller annan tid enligt då särskild 
överenskommelse, 
 
att namnvalsedlar och övriga partivalsedlar till vallokalen/vallokalerna i 
centralorten Jokkmokk levereras dit när vallokalen är öppen på valdagen 
eller till aktuell vallokal fredagen den 9 september mellan klockan 13.00-
14.30, 
 
att denna information ska gå ut genom annonsering i Jokkmokks 
Gratistidning, Jokkmokksscenen och hemsidan, samt 
 
att ej tillåta valpropaganda inom 5 meter från ingången till 
vallokalerna/röstmottagningsställena.  

 ____________ 
 
 Ärendet 
 

Vissa valsedlar måste enligt lag finnas i alla vallokaler. Det är 
röstmottagarnas ansvar att se till att dessa valsedlar alltid finns på plats. 
Nytt för valet 2022 är att röstmottagarna har ansvaret att lägga ut alla 
valsedlar på avskärmade platser till de partier som anmält deltagande i 
valet, däremot så ansvarar övriga partier att deras valsedlar levereras till 
vallokalerna/röstmottagningsställena eller till valnämnden anvisad plats. 
 
De partier som vid något av de två senaste riksdagsvalen fått mer än en 
procent av rösterna i hela landet får sina partivalsedlar utlagda i samtliga 
vallokaler/röstmottagningsställen för alla tre valen, om de så begärt och 
anmält det. Dessa partier behöver inte tänka på distributionen av 
partivalsedlar. 
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14  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 8- fortsättning 
 
För 2022 är det: Arbetarepartiet- Socialdemokraterna, Centerpartiet, 
Feministiskt initiativ, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet de gröna, 
Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.  
 
För kommun- och landstingsval ska även partivalsedlar för de lokala 
partier som har mandat i fullmäktige läggas ut inom respektive kommun 
och landsting, om de så begärt. Dessa partier har fram till 12 augusti på 
sig att begära  det. 
 
Valnämnden har i samband med tidigare val även erbjudit partierna 
transport av namnvalsedlar till röstmottagningsställen utanför centralorten 
Jokkmokk förutsatt att det tydligt framgår vilka valsedlar som ska 
transporteras till vilket röstmottagningsställe. Tar valnämnden ett sådant 
beslut som måste de dock gälla alla partier som begär det så att ingen 
särbehandlas. Valnämnden bör även för centralorten Jokkmokk bestämma 
avlämningsställe för valsedlar åtminstone för valdagen. För 
förtidsröstningen så kan valsedlar överlämnas kontinuerligt.  
 
För Europaparlamentsvalet 2019 så satte valnämnden en gräns för 
valpropaganda och utdelande av valsedlar på 5 meter från ingången till 
vallokalen/röstmottagningsstället. 
 
Valhandläggare Marcus Sjaggo föreslår valnämnden: 
 
Att valnämnden ska erbjuda transport av namnvalsedlar eller 
partivalsedlar, förutom de partivalsedlar som enligt lag ska läggas ut, till 
vallokalerna/röstmottagningsställen utanför centralorten Jokkmokk 
förutsatt att det tydligt framgår vilka valsedlar som ska transporteras till 
vilket röstmottagningsställe och under förutsättning att partierna anmält 
deltagande i valet. Överlämningen av dessa valsedlar sker enligt särskild 
överenskommelse. 
 
Att namnvalsedlar och övriga partivalsedlar till 
förtidsröstningslokalen/lokalerna i centralorten Jokkmokk levereras 
kontinuerligt till dessa när de har öppet eller annan tid enligt då särskild 
överenskommelse. 
 
Att namnvalsedlar och övriga partivalsedlar till vallokalen/vallokalerna i 
centralorten Jokkmokk levereras dit när vallokalen är öppen på valdagen 
eller till aktuell vallokal fredagen den 9 september mellan klockan 13.00-
14.30. 
 
Att denna information ska gå ut genom annonsering i Jokkmokks 
Gratistidning, Jokkmokksscenen och hemsidan. 
 
Att ej tillåta valpropaganda inom 5 meter från ingången till 
vallokalerna/röstmottagningsställena.  

Valnämnden 20220221
(Signerat, SHA-256 EA5D1A657B589793F0CFBB167714067E2558ADC9C2EE11D726F3CF767231B23F)

Sida 14 av 17



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Valnämnden   2022-02-21 
_______________________________________________________________________ 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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 § 8- fortsättning 
  

Ärendets beredning 
 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2022-02-
11. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kopia till 
 De politiska partierna i kommunfullmäktige 
 Valhandläggare Marcus Sjaggo 
 Ordförandena i valdistrikten och röstmottagningsställena 
 

Valnämnden 20220221
(Signerat, SHA-256 EA5D1A657B589793F0CFBB167714067E2558ADC9C2EE11D726F3CF767231B23F)
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§ 9 Dnr 2021:1192 
 

 Valsedelställ och ordning på valsedlar 
 

Valnämnden beslutar  
 
att neutrala valsedelställ som valnämnden tillhandahåller används. 
Valsedelställen ska skyddas från insyn med individuella avskärmare eller 
med avskärmare som är gjorda för att avskärma flera valsedelställ på 
samma gång, samt 
 
att valsedlarna placeras i bokstavsordning med start av blanka sedlar 
nedifrån och i stigande ordning. Tar platserna slut i ett ställ så fortsätter 
placeringen i nästa ställ i samma ordning. 
____________ 
 

 Ärendet 
 

Valmyndigheten rekommenderar att valnämnderna i kommunerna tar 
beslut på hur valsedlarna ska lägga ut i val- och röstningslokalerna. Detta 
för att undvika diskussioner i lokalerna. 
 
Valhandläggare Marcus Sjaggo föreslår valnämnden:  
 
Att neutrala valsedelställ som valnämnden tillhandahåller används. 
Valsedelställen ska skyddas från insyn med individuella avskärmare eller 
med avskärmare som är gjorda för att avskärma flera valsedelställ på 
samma gång. 
 
Att valsedlarna placeras i bokstavsordning med start av blanka sedlar 
nedifrån och i stigande ordning. Tar platserna slut i ett ställ så fortsätter 
placeringen i nästa ställ i samma ordning. 

 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från valhandläggare Marcus Sjaggo daterad 2022-02-11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Ordförande i valdistrikten och röstmottagningsställena 
Valhandläggare Marcus Sjaggo 

Valnämnden 20220221
(Signerat, SHA-256 EA5D1A657B589793F0CFBB167714067E2558ADC9C2EE11D726F3CF767231B23F)

Sida 16 av 17



Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Marcus SjaggoNamn: 
2022-02-27 10:22Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
EA5D1A657B589793F0CFBB167714067E2558ADC9C2EE11D726F3CF767231B23F

KLAS BERGMANNamn: 
2022-02-27 10:45Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
EA5D1A657B589793F0CFBB167714067E2558ADC9C2EE11D726F3CF767231B23F

Lars-Ivan TuoljaNamn: 
2022-02-27 11:22Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
EA5D1A657B589793F0CFBB167714067E2558ADC9C2EE11D726F3CF767231B23F

Valnämnden 20220221
(Signerat, SHA-256 EA5D1A657B589793F0CFBB167714067E2558ADC9C2EE11D726F3CF767231B23F)

Sida 17 av 17


	Tid och plats för
	§ 1
	§ 2
	Val av justerare
	Valnämnden beslutar
	Vallokaler
	Kopia till
	Valhandläggare Marcus Sjaggo
	Kopia till
	Valhandläggare Marcus Sjaggo
	Ordförande i valdistrikten

	Valnämnden beslutar
	Signering




JOKKMOKKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
   Sammanträdesdatum 
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Plats och tid: Sammanträdesrum 3, kommunhuset, Jokkmokk klockan 16.00–16.50  
   
 
Beslutande ledamöter 
och tjänstgörande 
ersättare: 


Klas Bergman (V), ordförande                   
Sven Holmqvist (S) 
Torbjörn Lindgren (S) 
Lars-Ivan Tuolja (SV) 
Ingemar Grahn (MP) 
 


  
  
    
Övriga Marcus Sjaggo, sekreterare 
närvarande: Magdalena Fjellner, utredare 


Gösta Bodén (S), ej tjänstgörande ersättare 
Wivi-Anne Mulk (SV), ej tjänstgörande ersättare 
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Justering: Protokollet justeras digitalt senast fredagen 25 februari 2022 
 
Paragrafer: 1-9 
 
Underskrifter: Sekreterare........................................................................................... 
  Marcus Sjaggo 
 
 
 Ordförande............................................................................................ 
  Klas Bergman (V) 
 
 
 Justerande............................................................................................ 
  Lars-Ivan Tuolja (SV) 
____________________________________________________________________________ 
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Datum för anslags   Datum för anslags 
uppsättande: 2022-02-25  nedtagande:  2022-03-21 
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protokollet: Kommunhuset, Jokkmokk 
 
Underskrift: ....................................................................................................................... 
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§ 1   
 
 Godkännande av föredragningslistan 
 
                          Valnämnden beslutar 
  


att godkänna föredragningslistan. 
 ____________ 
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§ 2 
 


Val av justerare 
 
Valnämnden beslutar  
 
att till justerare utse Lars-Ivan Tuolja (SV), samt 


 
att justering av protokollet ska ske digitalt senast fredagen den 25 februari 
2022. 


  ____________  
 
Överläggningar i valnämnden 
 
Valnämnden beslutar utse Lars-Ivan Tuolja (SV) till justerare.  
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4  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


§ 3  Dnr 2021:1192 
 
Vallokaler 
 
Valnämnden beslutar 
 
att då Östra skolan inte kan användas fastställa följande vallokal för 
allmänna valet år 2022, detta då vallokalen är den bäst lämpade ur 
tillgänglighetssynpunkt då den finns centralt i Jokkmokk, det är enkelt att 
sig in och ut i vallokalen för väljare med funktionsnedsättning, ur 
pandemisynpunkt så behöver inte väljarna mötas i trånga utrymmen som 
dörrar och korridorer utan kan gå in via en ingång och ut via en annan, 
samt att kommunen själv äger fastigheten: 
 
Jokkmokks Västra: Folkets Hus 
Jokkmokks Östra: Folkets Hus 


 ____________ 
 
Ärendet 


  
Lokaler för val ska kunna uppfattas av väljarna som värdemässigt neutrala 
och därför bör inte lokaler som har anknytning till politiska och religiösa 
organisationer användas 
 
Under allmänna valet 2018 så använde Jokkmokks östra och västra 
valdistrikt Östra skolan som vallokal. I Vuollerim användes Biblioteket och i 
Porjus Laponiaporten. 
 
Vallokalerna ska som regel vara öppna mellan kl. 08.00-20.00. Kommunen 
får begränsa öppettiderna om möjligheterna för röstning ändå är goda. 
Samråd måste dock hållas med länsstyrelsen och vallagen ställer krav att 
som minsta öppettider är 09.00-13.00 samt 17.00-20.00. 
 
Valnämnden har att bestämma vilka vallokaler som ska användas på 
valdagen och om samråd ska hållas med länsstyrelsen om valnämnden 
vill begränsa öppettiderna. Vid allmänna valet 2018 så begränsades 
öppettiderna i Porjus till klockan 09.00-13.00 samt 17.00-20.00. 
Förslagsvis så kan öppettiderna begränsas i Porjus till klockan 09.00-
13.00 samt 17.00-20.00. 
 
Det som var nytt i och med valet till Europaparlamentet 2019 är att 
Vallagen ändrats så att valsedlarna numera ska skyddas från insyn när 
väljarna tar dem. Det ställer helt andra krav på utformningen av  
vallokalerna än tidigare. Vid valet till Europaparlamentet var det inget 
större problem då det dels är färre som röstar och dels är mycket färre 
valsedlar än vid allmänna valet. Av de vallokaler som används i 
Jokkmokks kommun så kan det främst ställa till problem för vallokalen  
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5  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


§ 3- fortsättning 
 
biblioteket i Vuollerim som är ganska trång. Där finns det dock ett bra 
alternativ i form av Folkets Hus. 
 
Det stora frågetecknet när det gäller vallokaler inför allmänna valet 2022 är 
dock Östra skolan som är vallokal för valdistrikten Jokkmokks Östra och 
Jokkmokks Västra. Östra skolan ska under 2022 genomgå en omfattande 
ombyggnation och det är osäkert om det går att hålla ett val där i 
september. För säkerhetsskull så måsta andra alternativ övervägas och 
troligen användas. De lokaler som i sådana fall skulle kunna vara 
alternativ är Bokenskolan och Folkets Hus, eventuell Västra skolan också 
men även den ska också byggas om under 2022. 
 
Valnämnden beslutade 2021-12-20, § 4. 
 
Att fastställa följande vallokaler för allmänna valet år 2022: 
 
Porjus: Laponiaporten 
 
att valnämnden utreder om det går att ha biblioteket i Vuollerim som 
vallokal med de nya kraven på att skydda valsedlarna från insyn, 
 
att valnämnden utreder alternativ till vallokal i Jokkmokk i stället för Östra 
skolan, 
 
att vallokalerna i Jokkmokk och Vuollerim ska vara öppna klockan 08.00-
20.00, samt 
 
att hålla samråd med länsstyrelsen för att vallokalen i Porjus ska vara 
öppen klockan 09.00-13.00 samt 17.00–20.00. 
 
Valhandläggare Marcus Sjaggo har berett ärendet. 
 
Valhandläggarna kommer att besöka biblioteket i Vuollerim fredagen 25 
februari så beslut om den får fattas på nästa möte. 
 
I Jokkmokks har Bokenskolan, Folkets Hus, Östras Sporthall och Västra 
skolan undersöks närmare som alternativ till den vanliga vallokalen i Östra 
skolan. 
 
I Bokenskolan så skulle man kunna få ett flöde på väljare, dvs att de går in 
genom en dörr och ut genom en annan dörr. Däremot är lokalen för liten 
för att kunna rymma Jokkmokks bägge valdistrikt. Personalutrymmen finns 
i lärarrummet i nära anslutning till där vallokalen skulle vara. 
 
I Östras sporthall skulle det vara svårare att få ett flöde på väljare då man i 
sådana fall måste använda trappor och hissen och då skulle folk kunna stå 
på läktaren och se ner på de röstande med risk att valhemligheten  
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6  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


§ 3- fortsättning 
 
avslöjas. Däremot så skulle nog bägge valdistrikten rymmas där. 
Personalutrymmen finns i samma byggnad vid Östra Hörnet en bit bort. 


 
I Västra skolan så skulle man för att få ett flöde på väljare vara tvungen att 
gå ut genom omklädningsrummen och komma ut på baksidan av skolan. 
Däremot så skulle nog matsalen och sporthallen rymma bägge 
valdistrikten. Personalutrymmen finns i samma byggnad. 
 
I Folkets Hus så skulle man kunna få ett flöde på väljare på samma plan 
och bägge valdistrikten skulle rymmas där med exempelvis valsedlar i B -
salen och röstbås och röstmottagning i A-salen. Det finns även 
personalutrymmen nära där vallokalen skulle vara. Enda nackdelen med 
den lokalen är väl att det kan bli en diskussion kring värdeneutraliteten 
men det är kommunen själv som äger den och inte en folketshusförening. 
 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från valhandläggare Marcus Sjaggo daterad 2022-02-17. 
Valnämndens beslut 2021-12-20, § 4. 
Tjänsteskrivelse från valhandläggare Marcus Sjaggo daterad 2021-12-08. 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Valhandläggare Marcus Sjaggo 
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§ 4 Dnr 2018:140 
      
Risk- och sårbarhetsanalys 
 
Valnämnden beslutar 


 
att uppdatera rutiner och regler för filmning och publik vid röstmottagning 
och rösträkning enligt förslaget, samt  
 
att efter genomgång av risk- och sårbarhetsanalysen och rutiner för 
utrymning och byte av val- och röstningslokal lägga ärendet i övrigt till 
handlingarna. 


 ____________ 
 
Ärendet 


 
Valnämnden beslutade 2018-08-13, att anta en risk- och sårbarhetsanalys 
för valarbetet. 
 
Valnämnden har att se över om den, rutiner och byte av val- och 
röstningslokal och rutiner och regler för filmning och publik vid 
röstmottagning och rösträkning och om dessa måste uppdateras. 
 
Ett förslag till uppdaterade rutiner och regler för filmning och publik vid 
röstmottagning och rösträkning. 


 
Ärendets beredning 
 
Förslag till uppdaterade rutiner och regler för filmning och publik vid 
röstmottagning och rösträkning. 
Rutiner för utrymning och byte av val- och röstningslokal. 
Risk- och sårbarhetsanalys för valnämnden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Valhandläggare Marcus Sjaggo 
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§ 5 Dnr 2021:1192  
    
Information om och till röstmottagare 


 
Valnämnden beslutar 
 
att i största möjliga mån föreslå de röstmottagare som deltog vid valet till 
Europaparlamentet 2019, 
 
att ordförande i enlighet med gällande delegationsordning utser de 
röstmottagare som genomfört utbildningen, 


 
att kalla till informations- och utbildningsträffar för röstmottagare: 
  
måndagen 29 augusti i Jokkmokk 
tisdagen 30 augusti i Porjus 
onsdagen 31 augusti i Vuollerim. 
 
att representanter för valnämnden deltar vid dessa träffar. 


 ____________ 
 
 Ärendet 
 


Från och med 2018 så är en utbildning obligatorisk för att kunna utses 
som röstmottagare. 
 
Förslagsvis så föreslår valnämnden de röstmottagare som deltog vid valet 
till Europaparlamentet 2019 med undantag för de som flyttat från 
kommunen eller som avsagt sig uppdraget. De som vill vara det även 
2022 får sedan utses av valnämndens ordförande på delegation i enlighet 
med delegationsordningen efter genomgången utbildning.  
 
Numera så hålls utbildningar på plats ute i vallokalerna för att kunna 
anpassa dem till de lokala förhållandena med möblering etc. 
 
Förslag på utbildning för röstmottagare är måndagen 29 augusti i 
Jokkmokk, tisdagen 30 augusti i Porjus och onsdagen 31 augusti i 
Vuollerim. 
 
Behövs någon röstmottagare utses efter utbildningarna så får 
valhandläggaren utbilda dem, likaså så för röstmottagarna bland 
personalen på kommunen som ska arbeta med valet. 
 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från valhandläggare Marcus Sjaggo daterad 2022-02-15. 
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 § 5- fortsättning 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kopia till 
 Röstmottagarna 
 Valhandläggare Marcus Sjaggo 
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§ 6 Dnr 2021:1192   
 
Ordförande i valdistrikten  
 
Valnämnden beslutar 


  
att utse följande ordförande och vice ordförande: 
 
Jokkmokks Östra: Stefan Lindmark, ordf. och Anna Hövenmark, vice ordf. 
 
Jokkmokks Västra: Ann-Mari Lundberg, ordf. och Lena Åkerlund, vice ordf. 
 
Porjus: Viola Walkeapää, ordf. och Kristina Åstot Utsi, vice ordf. 
 
Vuollerim: Kristina Holmgren, ordf. och Gunilla Almqvist, vice ordf. 


 _____________  
 


 Ärendet 
 


Valnämnden har att utse ordförande och vice ordförande i valdistrikten 
Jokkmokks Östra, Jokkmokks Västra, Vuollerim och Porjus. Att vara 
ordförande är ett stort ansvar och ordförande ansvarar för ordningen, 
arbetsfördelningen och administrationen i vallokalen på valdagen. Vice 
ordförande övertar ordförandes befogenheter och ansvar vid dennes 
frånvaro. 
 
En stor fördel är erfarenhet av tidigare valarbete. 
 
Valhandläggaren har frågat de som var ordförande resp. vice ordförande 
om de är beredda att fortsätta och samtliga har ställt sig positiva, förutom 
vice ordförande i Jokkmokks Västra som har avflyttat, en ny vice 
ordförande föreslås därför. 
 
Valhandläggare Marcus Sjaggo föreslår valnämnden: 
 
Att utse följande ordförande och vice ordförande: 
 
Jokkmokks Östra: Stefan Lindmark, ordf. och Anna Hövenmark, vice ordf. 
 
Jokkmokks Västra: Ann-Mari Lundberg, ordf. och Lena Åkerlund, vice ordf. 
 
Porjus: Viola Walkeapää, ordf. och Kristina Åstot Utsi, vice ordf. 
 
Vuollerim: Kristina Holmgren, ordf. och Gunilla Almqvist, vice ordf. 
 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från valhandläggare Marcus Sjaggo daterad 2022-02-15. 
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§ 6- fortsättning 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Ordförandena vid valdistrikten 
Valhandläggare Marcus Sjaggo 







JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Valnämnden   2022-02-21 
_______________________________________________________________________ 
 


Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 


12  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


§ 7 Dnr 2021:1192  
    
Annonsering och information i samband med valet 2022 


 
Valnämnden beslutar 
 
att annonsering av valinformation ska ske i Jokkmokksscenen, Jokkmokks 
Gratistidning och att informationen ska finnas på kommunens hemsida och 
på de sociala medier som kommunen använder. 


 ____________ 
 
 Ärendet 
 


Vid valet till Europaparlamentet 2019 så beslutade valnämnden om att 
annonsering av valinformation skulle ske i Reklamjournalen, Jokkmokks 
Gratistidning och att även informationen skulle finnas på kommunens 
hemsida och de sociala medier som kommunen använder. 
Reklamjournalen har slutats ges ut men en annan annonstidning som 
heter Jokkmokksscenen har tillkommit. 
 
Valhandläggare Marcus Sjaggo föreslår: 
 
Att annonsering av valinformation ska ske i Jokkmokksscenen, Jokkmokks 
Gratistidning och att informationen ska finnas på kommunens hemsida och 
på de sociala medier som kommunen använder. 
 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från valhandläggare Marcus Sjaggo daterad 2022-02-11. 
 


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kopia till 
 Valhandläggare Marcus Sjaggo 
 Akten 
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§ 8 Dnr 2021:1192 
    
Valnämndens information till de politiska partierna, 
inlämning av valsedlar,  valpropaganda vid vallokalerna 
och röstmottagningsställena etc. 


 
Valnämnden beslutar 


 
att valnämnden ska erbjuda transport av namnvalsedlar eller 
partivalsedlar, förutom de partivalsedlar som enligt lag ska läggas ut, till 
vallokalerna/röstmottagningsställen utanför centralorten Jokkmokk 
förutsatt att det tydligt framgår vilka valsedlar som ska transporteras till 
vilket röstmottagningsställe och under förutsättning att partierna anmält 
deltagande i valet. Överlämningen av dessa valsedlar sker enligt särskild 
överenskommelse, 
 
att namnvalsedlar och övriga partivalsedlar till 
förtidsröstningslokalen/lokalerna i centralorten Jokkmokk levereras 
kontinuerligt till dessa när de har öppet eller annan tid enligt då särskild 
överenskommelse, 
 
att namnvalsedlar och övriga partivalsedlar till vallokalen/vallokalerna i 
centralorten Jokkmokk levereras dit när vallokalen är öppen på valdagen 
eller till aktuell vallokal fredagen den 9 september mellan klockan 13.00-
14.30, 
 
att denna information ska gå ut genom annonsering i Jokkmokks 
Gratistidning, Jokkmokksscenen och hemsidan, samt 
 
att ej tillåta valpropaganda inom 5 meter från ingången till 
vallokalerna/röstmottagningsställena.  


 ____________ 
 
 Ärendet 
 


Vissa valsedlar måste enligt lag finnas i alla vallokaler. Det är 
röstmottagarnas ansvar att se till att dessa valsedlar alltid finns på plats. 
Nytt för valet 2022 är att röstmottagarna har ansvaret att lägga ut alla 
valsedlar på avskärmade platser till de partier som anmält deltagande i 
valet, däremot så ansvarar övriga partier att deras valsedlar levereras till 
vallokalerna/röstmottagningsställena eller till valnämnden anvisad plats. 
 
De partier som vid något av de två senaste riksdagsvalen fått mer än en 
procent av rösterna i hela landet får sina partivalsedlar utlagda i samtliga 
vallokaler/röstmottagningsställen för alla tre valen, om de så begärt och 
anmält det. Dessa partier behöver inte tänka på distributionen av 
partivalsedlar. 
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§ 8- fortsättning 
 
För 2022 är det: Arbetarepartiet- Socialdemokraterna, Centerpartiet, 
Feministiskt initiativ, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet de gröna, 
Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.  
 
För kommun- och landstingsval ska även partivalsedlar för de lokala 
partier som har mandat i fullmäktige läggas ut inom respektive kommun 
och landsting, om de så begärt. Dessa partier har fram till 12 augusti på 
sig att begära  det. 
 
Valnämnden har i samband med tidigare val även erbjudit partierna 
transport av namnvalsedlar till röstmottagningsställen utanför centralorten 
Jokkmokk förutsatt att det tydligt framgår vilka valsedlar som ska 
transporteras till vilket röstmottagningsställe. Tar valnämnden ett sådant 
beslut som måste de dock gälla alla partier som begär det så att ingen 
särbehandlas. Valnämnden bör även för centralorten Jokkmokk bestämma 
avlämningsställe för valsedlar åtminstone för valdagen. För 
förtidsröstningen så kan valsedlar överlämnas kontinuerligt.  
 
För Europaparlamentsvalet 2019 så satte valnämnden en gräns för 
valpropaganda och utdelande av valsedlar på 5 meter från ingången till 
vallokalen/röstmottagningsstället. 
 
Valhandläggare Marcus Sjaggo föreslår valnämnden: 
 
Att valnämnden ska erbjuda transport av namnvalsedlar eller 
partivalsedlar, förutom de partivalsedlar som enligt lag ska läggas ut, till 
vallokalerna/röstmottagningsställen utanför centralorten Jokkmokk 
förutsatt att det tydligt framgår vilka valsedlar som ska transporteras till 
vilket röstmottagningsställe och under förutsättning att partierna anmält 
deltagande i valet. Överlämningen av dessa valsedlar sker enligt särskild 
överenskommelse. 
 
Att namnvalsedlar och övriga partivalsedlar till 
förtidsröstningslokalen/lokalerna i centralorten Jokkmokk levereras 
kontinuerligt till dessa när de har öppet eller annan tid enligt då särskild 
överenskommelse. 
 
Att namnvalsedlar och övriga partivalsedlar till vallokalen/vallokalerna i 
centralorten Jokkmokk levereras dit när vallokalen är öppen på valdagen 
eller till aktuell vallokal fredagen den 9 september mellan klockan 13.00-
14.30. 
 
Att denna information ska gå ut genom annonsering i Jokkmokks 
Gratistidning, Jokkmokksscenen och hemsidan. 
 
Att ej tillåta valpropaganda inom 5 meter från ingången till 
vallokalerna/röstmottagningsställena.  
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 § 8- fortsättning 
  


Ärendets beredning 
 


Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad 2022-02-
11. 
 


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kopia till 
 De politiska partierna i kommunfullmäktige 
 Valhandläggare Marcus Sjaggo 
 Ordförandena i valdistrikten och röstmottagningsställena 
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§ 9 Dnr 2021:1192 
 


 Valsedelställ och ordning på valsedlar 
 


Valnämnden beslutar  
 
att neutrala valsedelställ som valnämnden tillhandahåller används. 
Valsedelställen ska skyddas från insyn med individuella avskärmare eller 
med avskärmare som är gjorda för att avskärma flera valsedelställ på 
samma gång, samt 
 
att valsedlarna placeras i bokstavsordning med start av blanka sedlar 
nedifrån och i stigande ordning. Tar platserna slut i ett ställ så fortsätter 
placeringen i nästa ställ i samma ordning. 
____________ 
 


 Ärendet 
 


Valmyndigheten rekommenderar att valnämnderna i kommunerna tar 
beslut på hur valsedlarna ska lägga ut i val- och röstningslokalerna. Detta 
för att undvika diskussioner i lokalerna. 
 
Valhandläggare Marcus Sjaggo föreslår valnämnden:  
 
Att neutrala valsedelställ som valnämnden tillhandahåller används. 
Valsedelställen ska skyddas från insyn med individuella avskärmare eller 
med avskärmare som är gjorda för att avskärma flera valsedelställ på 
samma gång. 
 
Att valsedlarna placeras i bokstavsordning med start av blanka sedlar 
nedifrån och i stigande ordning. Tar platserna slut i ett ställ så fortsätter 
placeringen i nästa ställ i samma ordning. 


 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från valhandläggare Marcus Sjaggo daterad 2022-02-11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Ordförande i valdistrikten och röstmottagningsställena 
Valhandläggare Marcus Sjaggo 
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